ποψη
ΕΥΡΩΠΗ βρίσκεται και
πάλι στο επίκεντρο ρα
γδα ίοι εξελίξεων μετά από 45
χρόνια μεταπολεμικής ευρωπαϊκής
ιστορίας που προσδιορίσθηκαν κυ
ρίως από την ίδρυση των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων και την αντιπαρά
θεση των συνασπισμών του ΝΑΤΟ
και τού Συμφώνου της Βαρσοβίας.
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Νέες ή λανθάνουσες έως σήμερα
δυναμικές αμφισβητούν παγωμέ
νες πολιτικές κατευθύνσεις. Νέοι
συσχετισμοί δυνάμεων οδηγούν
στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωτι
κά νέας πραγματικότητας.
Η εξέλιξη αυτή καθορίζεται από
πολλούς πρωταγωνιστές. Γνωστοί
είναι οι ΗΓΙΑ καιη ΕΣΣΔ. Γνωστοί
ήταν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
η δυναμική της ευρωπαϊκής ενο
ποίησης, όπως και ο οικονομικός
ανταγωνισμός με την Ιαπωνία, την
Νοτιοανατολική Ασία και τις
ΗΠΑ. Αλλά σήμερα η εικόνα
γίνεται πολύ πιο σύνθετη από τις
προοπτκές μετεξέλιξης των σχέ
σεων της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γερμανίας και της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας, την απόσχιση των χωρών της
Ανατολικής Ευρώπης από το σο
βιετικό στρατόπεδο, τα ερωτηματι
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κά γύρω από τα υφιστάμενα συστή
ματα ασφαλείας όπως το ΝΑΤΟ,
τον νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σε σχέση με την Ανατο
λική Ευρώπη και, τέλος, την έξαρ
ση των μειονοτικών διεκδικήσεων.
Οι εξελίξεις αυτές μπορούν να
αναπτύξουν άμεσα ή έμμεσα παρα
μέτρους δυναμικές και να δημιουρ
γήσουν προβλήματα σε σχέση με τα
ζωτικά μας συμφέροντα. Τρία πα
ραδείγματα:
* Η ύφεση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ
μειώνει την παραδοσιακή στρατη
γική σημασία που κατείχε η Τουρ
κία σε ένα σύστημα διπολικής
αντιπαράθεσης. Συγχρόνως όμως
μειώνεται και η συγκράτηση του
τουρκικού επεκτατισμού, που δια
σφάλιζε σε μεγάλο βαθμό το σύστη
μα αυτό. Συνεπώς, η Τουρκία θα
αναζητήσει τον καινούργιο της
ρόλο στη διεθνή σκηνή θεωρώντας
ότι έχει σ’ αυτήν τη συγκυρία
μεγαλύτερα περιθώρια αυτόνομης
δράσης απέναντι στα ελληνικά
εθνικά συμφέροντα και το Κυπρια
κό.
♦ Οι πδλιτικές εξελίξεις στην
Ανατολική Ευρώπη προ καλούν
έξαρση των μειονοτικώντριβών και

της εθνικιστικής νοοτροπίας. Το
κλίμα αυτό μπορεί να δημιουργήσει
καινούργια προβλήματα για την
ειρήνη και την ασφάλεια στα Βαλ
κάνια. Στην Τουρκία φαίνεται να
επικρατεί η αντίληψη που την
θεωρεί ενεργό προστάτη όλων των
τουρκοφώνων. Στο πλαίσιο αυτό,
οι παλιές ισορροπίες μοιάζουν
εύθραυστες. Το Ελσίνκι II είναι μια
ελπίδα αλλά, αν θέλουμε να είμαστε
ρεαλιστές, η εγκαθίδρυση ενός
γενικευμένου συστήματος ασφα
λείας και ειρήνης θα απαιτήσει
ακόμη πολύ χρόνο.
* Η διαδικασία πλουραλιστικού
εκδημοκρατισμού στις Ανατολικές
χώρες, οι νέες δυνατότητες οικονο
μικής δράσης στις χώρες αυτές και η
πολιτική της Κοινοτικής στήριξης
θα στρέψουν αναπόφευκτα Κοινο
τικούς πόρους και επιχειρηματικά
κεφάλαια Κοινοτικής προέλευσης
προς την Ανατολική Ευρώπη, επι
βραδύνοντας ή μειώνοντας αντί
στοιχες ροές κεφαλαίων προς την
Ελλάδα. Τα εγγενή διαρθρωτικά
προβλήματα της οικονομίας μας θα
επιδεινωθούν από μια τέτοια μετα
στροφή Κοινοτικών κεφαλαίων.
Είναι σαφές: πρέπει να επανα
προσδιορίσουμε τις κατευθύνσεις
μας απέναντι στις γενικές εξελίξεις

Η Ευρώπη αλλάζει
Εμείβ;
Τ ο υ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ*
της Ευρώπης και τα ειδικότερα
προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν για την Ελλάδα.
„
Ι ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ της τελευ
ταίας δεκαπενταετίας στην
εξωτερική και αμυντική πολιτική
έδειξαν τα περιορισμένα όρια των
δυνατοτήτων άσκησης αυτόνομης
εξωτερικής πολιτικής στη σύγχρο
νη εποχή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε τον κύριο
θεσμό μέσα από τον οποίο μπορού
με να περάσουμε αποτελεσματικές
προσπάθειες και πολιτικές, όχι
μόνον οικονομικού χαρακτήρα.
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Αυτό γίνεται κατανοητό αν εκτιμή
σει κανείς τη μικρή πολιτική δύνα
μη της χώρας και την επισφαλή
οικονομική της κατάσταση σε σχέ
ση με την εμβέλεια των διεθνών
ανακατατάξεων, τη ραγδαία εμφά
νιση νέων αγορών, τον ρυθμιστικό
ρόλο που κατακτά το τραπεζικό
σύστημα, την επεκτατική πολιτική
ΗΠΑ και Ιαπωνίας με τους δορυ
φόρους της; τη ραγδαία πύκνωση
των διεθνών οικονομικών σχέσεων
κφι εξαρτήσεων και τις πιέσεις που
προκύπτουν στη χάραξη της εξωτε
ρικής και αμυντικής πολιτικής.

Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλή
ξουμε αν λάβουμε υπόψη τη σημα
σία που θα έχουν πλέον αποφάσεις
διεθνών οργανισμών ή πολυμερείς
συμφωνίες οικονομικού ή αμυντι
κού χαρακτήρα για τη διαμόρφωση
μιας νέας τάξης πραγμάτων στην
Ευρώπη και τις περιορισμένες δυ
νατότητες που έχουμε να επηρεά
σουμε χωρίς συνεργασίες τις εξελί
ξεις.
Οσο ποτέ άλλοτε, η άσκηση της
εξωτερικής πολιτικής μας θα περ
νάει ή θα καθορίζεται από διαδικα
σίες διεθνών οργανισμών και πολύ-
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μερών συμφωνιών. Πρέπει, επομέ
νως, στην κατεύθυνση αυτήν να
εντείνουμε την προαπάθειά μας.
Για την ελληνική πλευρά, η Ευρω
παϊκή Κοινότητα αποτελεί ίσως τη
μόνη δυνατότητα να είναι συμμέτο
χος στις εξελίξεις που διαγράφο
νται. Όμως δεν αρκεί η παραπάνω
διαπίστωση. Ηεξέλιξη της ίδιαςτης
Ευρωπαϊκής Κοινότητας βρίσκε
ται σε σταυροδρόμι. Οι ανακατα
τάξεις στην Ανατολική Ευρώπη, η
ενδογερμανική σύγκλιση και η
«διακριτική» ανταγωνιστικότητα
μεταξύ ΕΟΚ, αφενός, και ΗΠΑ Ιαπωνίας, αφετέρου, που από τον
χώρο του διεθνούς εμπορίου θα
επεκταθεί και στον νέο ζωτικό
χώρο της Ανατολικής Ευρώπης,
αναστέλλουν ή και αμφισβητούν
την πορεία μέσα από την Οικονομι
κή κσι Νομισματική Ένωση προς
την πολιτική ολοκλήρωση.
Ακόμη, νέες δυναμικές συσπει
ρώσεις τρίτων χωρών γύρω από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα έχουν τις
δικές τους επιπτώσεις στον ρυθμό
και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊ
κής Ολοκλήρωσης. Αναφέρομαι
στην επικείμενη έναρξη κύκλον
διαπραγματεύσεων μετιςχώρεςτης
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων
Συναλλαγών (ΕΖΕΣ - Σουηδία,
Νορβηγία, Φινλανδία, Ισλανδία,
Αυστρία και Ελβετία) για επανα
προσδιορισμό και σύσφιγξη των
δεσμών τους με την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Τέλος, πολιτειακά σχήματα ομο
σπονδιών ή πολλαπλών ομόκε
ντρων κύκλων για τη συγκρότηση
της νέας Ευρώπης, καθώς και
λειτουργικές δομές δύο ή περισσο
τέρων ταχυτήτων, βρίσκονται στο
προσκήνιο των πολιτικών συζητή
σεων για την ευρωπαϊκή εξέλιξη.
ΛΑ ΑΥΤΑ σημαίνουν ότι η
συμμετοχή μας στις περαιτέ
ρω εξελίξεις θα καταστεί προβλη
ματική, αν η Κοινότητα δεν πορευθεί ταυτόχρονα σε συγκεκριμένο
δρόμο.
Μοντέλα ή προτάσεις για την
περαιτέρω οικοδόμηση τη; Ευρω
παϊκή; Ολοκλήρωση; δεν θα πρέ
πει να αποδυναμωθούν από εκείνα
τα χαρακτηριστικά που διέπουν
κατά κανόνα τις προτάσεις της
Επιτροπής: Συνοχή, Σύγκλιση και
Κοινοτική Αλληλεγγύη. Διαφορε
τικά, αργά ή γρήγορα θα οδηγηθού
με στην αποικοδόμηση της Ευρω
παϊκής Ολοκλήρωσης και στη μετα
τροπή της Ευρώπης σε μια ζώνη
ελευθέρων συναλλαγών και μόνον.
Αλλά η στασιμότητα στη διαδι
κασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω
σης θα αποβεί μεσοπρόθεσμα επι
ζήμια για την ίδια την Κοινότητα,
αφού θα επιτρέψει στην παρούσα
ευρωπαϊκή συγκυρία την ανάπτυξη
φυγόκεντρων δυνάμεων από όσα
κράτη ; μέλη μπορούν να ακολου
θήσουν' μιαν αυτόνομη πολιτική
εκτός Κοινοτικών διαδικασιών.
Μια αυτονόμησή τους θα έχει ως
συνέπεια την από τα πράγματα
εισαγωγή πολλαπλών ταχυτήτων
και, μάλιστα, κατά τρόπον άναρχο.
Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση θα
περιπλακεί σε αποσπασματικές λύ
σεις εις βάρος των λιγότερο ανε
πτυγμένων κρατών - μελών.
Συμπερασματικά: Η Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση πρέπει να προχωρή
σει με ταχύ ρυθμό, στην κατεύθυν*
ση όμως των έως σήμερα αποφά® *
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πής. Οι «μικρές» χώρες έχουν τώρα
κάθε λόγο να πρωτοστατήσουν στις
πρωτοβουλίες για επιτάχυνση των
ρυθμών Ευρωπαϊκής Ολοκλήρω
σης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ευρωπαϊκή
πολιτική βρίσκεται πολλές
φορές αντιμέτωπη με αποφάσεις
που θέτουν κατ’ αυτήν το δίλημμα:
Προωθούμε την πολιτική ενοποίη
σης ή θέτουμε ως προϋπόθεση κάθε
συμφωνίας μας οικονομικές παρο
χές και στήριξη; έχει η οικονομική
σύγκλιση αδιαμφισβήτητη προτε
ραιότητα απέναντι στις διαδικα
σίες οικονομικής και πολιτικής
ενοποίησης, οι οποίες μας είναι
αδιάφορες στο μέτρο που δεν
εξασφαλίζουν τη σύγκλιση; Πρό
κειται για ψευτοδίλημμα που μπο
ρεί να μας παρασύρει σε λανθασμέ
νες τακτικές.
Η ισχύουσα άποψη να ακολουθεί
η Ελλάδα αποκλειστικά μια ελλη
νοκεντρική στάση στην όποια δια
πραγμάτευση και να μην έχει ένα
πρότυπο Κοινοτικής ανάπτυξης,
μας έχει επανειλημμένα περιθωριο
ποιήσει. Εμείς οι ίδιοι διεκδικούμε
με εμμονή τον ρόλο του φτωχού
συγγενή που νοιάζεται μόνο για τη
φτώχεια του. Συμφέρον μας είναι
να συνδράμουμε στη διαδικασία
της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης με
ένα δικό μας πρότυπο νια τη μορφή
της Ευρώπης που αναζητούμε, και
όχι να στεκόμαστε στην πολιτική
των αντιπαροχών και μόνον. Με το
να προχωρούμε προς τα εμπρός,
μπορούμε να ρυθμίσουμε ταυτό
χρονα τα δικά μας προβλήματα.
Άλλωστε ο εκσυγχρονισμός της
χώρας μας και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, έτσι όπως
έχουν διαμορφωθεί τα διεθνή πολι
τικά και οικονομικά δεδομένα, δεν
μπορούν να περιμένουν.
Η ανταγωνιστικότητα, όμως, θα
αποκτηθεί απέναντι στα συντε
χνιακά συμφέροντα και στις κατε
στημένες κοινωνικές και οικονομι
κές δυνάμεις με την εξάσκηση
πίεσης από το διεθνές περιβάλλον,
με το άνοιγμα της οικονομίας και
κοινωνίας μας. Η τακτική των
συνεχών αναβολών στην εφαρμογή
Κοινοτικών ρυθμίσεων, για να
εξασφαλίσουμε δήθεν την ομαλή
προσαρμογή ορισμένων δραστη
ριοτήτων ή κλάδων στο διεθνές
περιβάλλον, υποκρύπτει κατά κα
νόνα την εξυπηρέτηση ειδοών
συμφερόντων που επιδιώκουν να
διατηρήσουν, όσο το δυνατόν γίνε
ται, προνομιακές θέσεις.
θ α πρέπει, επίσης, να τονωθεί
και μια άλλη πτυχή: στον σχεδίασμά
της Κοινοτικής πολιτικής απέναντι
στις Ανατολικές χώρες, η Ελλάδα
θα πρέπει να επιμείνει να λάβει
υπόψη της η Κοινότητα και την
ιδιαίτερη κινητικότηταπου παρου
σιάζεται στις Βαλκανικές χώρες
και να αναπτύξει πρωτοβουλίες
που θα επιτρέψουν στις χώρες
αυτές να ξεπεράοουν τα προβλήματά τους, θ α μπορούσε, για παρά
δειγμα, να στηρίξει μια πολιτική
οικονομικής, τεχνικής και εμπορι
κής συνεργασίας πάνω στο μοντέλο
της νέας μεσογειακής πολιτικής. Η
πολιτική αυτή θα μπορούσε, πα
ράλληλα, να αποδώσει και καρ
πούς για την Ελλάδα, στην ενδοβαλκανική σφαίρα, καθώς η χώρα
μας θα αποτελούσε το επίκεντρο
της ανάπτυξης της βαλκανικής *
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και δικές της προτάσεις. Εύκολα
φαντάζεται κανείς τη θετική απή
χηση που μια τέτοια θέση της
Ελλάδας θα είχεγια την εξέλιξη των
εθνικών θεμάτων μας.
ΙΑ ΤΕΤΟΙΑ στρατηγική
απέναντι στην Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση συνεπάγεται επί μέ
ρους όρους και πολιτικές:
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Πρώτον: Η εξέλιξη της Ευρωπαϊ
κής Ολοκλήρωσης στον άξονα που
προδιαγράφομε εξαρτάται άμεσα
από την αύξηση των ιδίων πόρων
της Κοινότητας, και η ελληνική
πλευρά θα πρέπει να είναι συνήγο
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ρος τέτοιων προτάσεων.
Δεύτερον: Εφόσον πιστεύουμε
πράγματι στον δημοκρατικό πλου
ραλισμό ως θεμέλιο των πολιτεια
κών αρχών που θα διέπουν το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα πρέπει
να επανεξετάσουμε το θέμα της
διεύρυνση; των αρμοδιοτήτων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τρίτον: Πρέπει να είμαστε στην
ευρωπαϊκή εξέλιξη πολιτικά παρό*
ντες. Το αυτονόητο, ωστόσο, κιν
δυνεύει να γίνει ζητούμενο. Ό λο
και συχνότερα έρχονται μηνύματα
για δείγματα πολιτικής μας απου
σίας από τις Κοινοτικές διαδικα
σίες. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικό. Η αξιοπιστία και η
φερεγγυότητά μας ως Κοινοτικών
εταίρων έχουν τρωθεί από μια
συμπεριφορά πρωτόγνωρης παθη
τικής συμμετοχής στο Κοινοτικό
γίγνεσθαι.
Τέταρτον: Πρέπει να συμπο
ρευόμαστε σε όλες τις εξελικτικές
φάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλή
ρωσης και να λειτουργήσουμε συ
νεκτικά σε κάθε ενοποιητικό βήμα.
Στην πραγματικότητα, υστερούμε
κι εδώ. Η ενιαία αγορά του ’92
τείνει από τώρα να γίνει πραγματι
κότητα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, ο ενιαίος χρηματοπι

στωτικός χώρος οικοδομείται τα
χύτατα, ενώ βρισκόμαστε στα πρό
θυρα της Οικονομικής και Νομι
σματικής Ένωσης. Και ενώ πολιτι
κά έχουμε κάθε λόγο να υποστηρί
ζουμε την προώθησή της, η ελληνι
κή οικονομία είναι όσο καμία άλλη
ανέτοιμη να προχωρήσει στο σύ
στημα ΙΗ κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας αναδεικνύεται έτσι σε
κύριο εμπόδιο για μιαν αξιόπιστη
και φερέγγυα πολιτική απέναντι
και μέσα στην Κοινότητα, πολιτική
που αποτελεί προϋπόθεση για την
άσκηση άλλων ευρυτέρων πολιτι
κών μέσα από τους Κοινοτικούς
θεσμούς.
Πολλοί πιστεύουν ότι θα μπορέ
σουμε να ελέγξουμε τα πράγματα
θέτοντας όρους στους υπόλοιπους
εταίρους σχετικά με τις διαδικασίες
της οικονομικής και νομισματικής
ένωσης. Για παράδειγμα, σκέπτο
νται να απαιτήσει η χώρα την
αλλαγή των όρων της Κοινοτικής
συνδρομής σε περιπτώσεις κρίαεως
στο ισοζύγιο πληρωμών των κρα
τών - μελών, ώστε να μπορούμε να
αντιμετωπίζουμε τα δευρυνόμενα
ελλείμματα χωρίς άγχος. Η σκέψη,
όμως, ότι τα υπόλοιπα μέλη της
Κοινότητας θα μας επιτρέψουν να
ακολουθούμε μια μακροοικονομι-

κή πολιτική αντίθετη με τη δική
τους και θα μας στηρίζουν σ’ αυτό
είναι τουλάχιστον αφελής. Πολύ
πιο ρεαλιστική είναι η πιθανότητα
να μας αφήσουν στο περιθώριο και
να προχωρήσουν χωρίς εμάς.
Πέμπτον: Η χάραξη και εφαρμο
γή της εξωτερικής και ευρωπαϊκής
μας πολιτικής απαιτούν διαδικα
σίες υπεύθυνου διαλόγου ανάμεσα
στα κόμματα. Δεν υπάρχουν περι
θώρια ούτε για μικροπολιτικές
σκοπιμότητες ούτε για λαϊκισμό. Η
στάση της παραδοσιακής Αριστε
ρός απέναντι στο πρόγραμμα Era
smus είναι παράδειγμα προς απο
φυγήν, οδήγησε σε σημαντική κα
θυστέρηση της χώρας στην αξιο
ποίηση του προγράμματος.
ΡΕΠΕΙ να το συνειδητο
ποιήσουμε: Δεν υπάρχουν
σήμερα πολλές εναλλακτικές επιλο
γές εξωτερικής πολιτικής, τα περιθώριαείναιπεριορισμένα. Ταπεριθώρια αυτά πρέπει να εξαντλήσου
με. Ο δρόμος μας καθορίζεται από
την πορεία προς την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση. Ας τον ορίσουμε,
λοιπόν, για να μπορέσουμε να
έχουμε αποφασιστικό λόγο.

Π

★ Ο καθηγητής κ. Κ. Σημίτης
that βουλευτήςΛ ΊΙτιραιΰς του
ΙΙΑΣΟΚ και τίιυς υχονργύς.
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Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:

ΤΟ Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α
ΣΟΒΑΡΑ

ΤΗΝ

ΒΛΑΠΤΕΙ
ΥΓΕΙΑ

